
 

 

Municipiul Pitești, în calitate de autoritate publică tutelară a : 

• S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. 

• S.C. SALUBRITATE 2000 S.A 

• S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. 

• S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

 anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de 

administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, în următoarele condiții: 

Număr de posturi: 3 (trei)- S.C. Publitrans 2000 S.A, 2 (două) – S.C.Apă Canal 2000 S.A., 3(trei)- 

S.C. Salpitflor Green S.A., 2 (două) – S.C. Salubritate 2000 S.A. 

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație, candidatul trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: 

• Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);  

• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru 

care candidează; 

• Să nu prezinte înscrisuri care afectează activitatea societății în cazierul judiciar și, 

recomandat în cazierul fiscal; 

• Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau să nu fi încetat mandatul din motive 

imputabile și/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 5 ani;  

• Să nu exercite, dacă va fi numit, mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de 

membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni /întreprinderi publice al 

căror sediu se află pe teritoriul României;  

• Să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului societăţii cu poziția de 

membru în consiliul de administrație al socieţătii; 

• Să nu se afle într-uma din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003; 

• Să dețină experiență de minim 3 ani în funcții de conducere/coordonare/administrare 

dobândită în companii, unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora; 

• Să dețină experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome 

pe care le-a administrat sau condus; 



• Să aibă studii superioare, finalizate, de preferinţă în domeniul 

economic/juridic/inginerie. 

 

Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, trebuie să 

dețină/să fi deținut o funcție de conducere. 

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor 

criterii: 

• Criterii obligatorii: viziune strategică, capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor 

(programe cu finanţare externă), guvernanta intreprinderilor publice și rolul consiliului, 

luarea deciziei, relaţii interpersonale, integritate, abilităţi de comunicare interpersonală; 

• Criterii opționale: cunoștințe despre domeniul de activitate al Societăţii și despre 

domeniul utilităților publice, competenţă financiară şi de contabilitate, competență de 

gestionare a riscului, monitorizare și control, organizare și planificare, experienţă pe plan 

local şi internațional, reputaţie personală şi profesională, expunere politică; 

Independența este o condiție pe care majoritatea candidaților propuși pentru numire 

trebuie să o îndeplinească. 

• Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă). 

 

Termen de înscriere a candidaturii: 09.12.2021 ora 16:00. 

Dosarele vor fi depuse la Primăria Municipiului Pitești, cu sediul in str. Victoriei, Nr.24, Pitești-Argeș, 

tel:0248/213994. 

Pentru informații suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt 

rugate să acceseze site-ul societății (www.apacanal2000.ro); (www.salubritate-2000.ro); 

(www.publitrans2000.ro); (www.salpitflorgreen.ro ). 

 

 

http://www.apacanal2000.ro/
http://www.salubritate-2000.ro/
http://www.publitrans2000.ro/
http://www.salpitflorgreen.ro/

